
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

8 клас (хлопці) 

Шифр Х8- 
 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами підставки (тримача) під швейні 

котушки. 

2. Спроєктуйте  власну модель підставки (тримача). 

3. Виконайте  ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

Моделі-аналоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

9 клас (хлопці) 

Шифр Х9- 
 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами дитячого стільчика. 

2. Спроєктуйте власну модель дитячого стільчика. 

3. Виконайте  ескіз (креслення) майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

Моделі-аналоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

10 клас (хлопці) 

Шифр Х10- 
 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами підставки під парасольку. 

2. Спроєктуйте  власну  модель підставки. 

3. Виконайте  ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні  матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

Моделі-аналоги 

 

 

 

 



Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

11 клас (хлопці) 

Шифр Х11- 
 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами учнівського стола для дітей з 

особливими потребами. 

2. Спроєктуйте власну модель стола. 

3. Виконайте ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

Моделі-аналоги 

 



Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

8 клас (дівчата) 

Шифр Д8- 

 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами кишені на дитяче ліжечко. 

2. Спроєктуйте власну модель кишені. 

3. Виконайте ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

        Моделі-аналоги 



 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

9 клас (дівчата) 

Шифр Д9- 

 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами аксесуару в етностилі. 

2. Спроєктуйте власну модель аксесуару. 

3. Виконайте ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

Моделі-аналоги 

 

 

 

 

 



Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

10 клас (дівчата) 

Шифр Д10- 

 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами української народної іграшки. 

2. Спроєктуйте  власну модель іграшки. 

3. Виконайте  ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення. 

Моделі-аналоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

2022-2023 навчальний рік 

 

Теоретичний тур 

11 клас (дівчата) 

Шифр Д11- 

 

1. Ознайомтеся з моделями-аналогами  плаття на випускний бал. 

2. Спроєктуйте  власну модель плаття. 

3. Виконайте  ескіз майбутнього виробу. 

4. Укажіть конструкційні матеріали, необхідні для виготовлення 

запланованого виробу. 

5. Перелічте технологічні операції відповідно до спроєктованого виробу та 

технології його виготовлення.  

Моделі-аналоги 

 


